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Avtal om Uppdragstjänster 
 
 
Parter 
Uppdragsgivare: Uppdragstagare:   

IUC SYD AB, 556101-2153      
Anckargripsgatan 3    
211 19 Malmö    
i det följande IUC Syd AB i det följande Konsulten  
 
 
 
Detta avtal anger de villkor som skall gälla mellan parterna vid utförande av de tjänster 
som beskrivs i detta Avtal. Avtalet omfattar detta Konsultavtal samt bilagor i lämnat 
anbud. 

§ 1 Uppdraget  

Konsulten åtar sig att genomföra Utbildning i Svets/teoretisk certifiering inom 
projekt Coskill enligt lämnat anbud.    
Uppdraget innebär också att efter genomförd utbildning vidimera genomförandet av 
utbildningen och deltagarnärvaro medelst en digital signering på sätt som beställaren 
anvisar.  

 
§ 2 Konsultens ersättning 

Konsulten har rätt till ersättning  enl nedan xxxx:- (xxxxxxxx) kronor, exkl moms efter 
avropad och genomförd utbildning. Ersättningen inkluderar för- och efterarbete samt 
omkostnader såsom restid/resor samt även kostnad för teoretisk examination. 

Fakturering sker till IUC Syd AB, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö. Sänd som PDF-
faktura till inbox.lev.20813@arkivplats.se och ange proj 248 och beställare Claes 
Nilsson. 

§ 3 Betalning 
Betalning sker per 30 dagar netto efter fakturans mottagande.  
Om betalning ej erläggs inom 30 dagar, äger konsulten uttaga dröjsmålsränta med 
gällande diskonto plus sex procent efter förfallodag. 
 

§ 4 Konsultens rättsliga förhållande till IUC SYD AB 

Konsulten är uppdragstagare gentemot IUC SYD AB. Konsulten äger rättsligen icke binda 
IUC SYD AB genom avtal om inköp av förnödenhet eller tjänst. 

 
§ 5 Ansvar 

Konsulten skall inneha ansvarsförsäkring avseende uppdrag som omfattas av detta 
avtal.  Konsulten svarar fullt ut för sakskador som vållats av egen personal eller 
uppdragstagare som anlitats för uppdragets utförande av Konsulten. 
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IUC SYD AB äger häva avtalet om Konsulten inte lojalt medverkar till uppdragets 
fullgörande, såvida denna försummelse inte är att betrakta såsom ringa.  Vid hävning på 
denna grund är Konsulten skyldig att ersätta IUC SYD AB den skada som vållats IUC SYD 
AB eller IUC SYD AB: s uppdragsgivare.  
 

§ 6 Ändringar 
 
Ändringar och tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av båda 
parter för att vara gällande. 

§ 7 Meddelanden 
 
Meddelanden parterna emellan enligt detta avtal skall ske genom bud, rekommenderat 
brev eller e-post (med mottagsbekräftelse) till parternas i ingressen angivna eller senare 
ändrade adresser.  

§ 8 Avtalstid 
 
Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet och gäller till 2022-12-30 eller 
slutförandet av uppdraget. 
 
Kontaktpersoner: 

Kontaktperson för IUC SYD AB är: 
Joakim Enquist 
Anckargripsgatan 3 
211 19  Malmö 

Kontaktperson för KONSULTEN är: 
X 
X 
X 
  
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Ort: Malmö     Ort:   
Datum: 2021-   Datum: 2021- 
 
För     För Konsulten 
IUC SYD AB        
 
 
Joakim Enquist                                                 
 
 
  
    


